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MAŽOS VERTöS PIRKIMŲ TAISYKLöS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Kauno Tado Ivanausko vidurin÷s mokyklos mažos vert÷s pirkimų taisykl÷s (toliau – 
Taisykl÷s) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 2009, Nr. 
Nr. 93-3986) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), kitais viešuosius pirkimus (toliau – Pirkimai) 
reglamentuojančiais teis÷s aktais.  

2. Kauno Tado Ivanausko vidurin÷ (toliau – Mokykla) prekių, paslaugų ir darbų mažos vert÷s 
pirkimus (toliau – Pirkimai) gali atlikti Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 15 dalyje nustatytais 
atvejais, t.y. kai prekių ar paslaugų pirkimo vert÷ yra mažesn÷ kaip 100 tūkst. Lt, o darbų – mažesn÷ 
kaip 500 tūkst. Lt be PVM mokesčio. 

3. Taisykl÷s nustato mažos vert÷s pirkimų organizavimo ir planavimo tvarką, pirkimus 
atliekančius asmenis, pirkimo būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrin÷jimo procedūras, pirkimo 
dokumentų rengimo ir teikimo tiek÷jams reikalavimus. 

4. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio 
pripažinimo ir proporcingumo principų, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų. Priimant 
sprendimus d÷l pirkimų, vadovaujamasi racionalumo principu. 

5. Taisykl÷se naudojamos sąvokos: 
5.1. Pirkimo organizatorius – Mokyklos vadovo įsakymu paskirtas Mokyklos darbuotojas, 

kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka mažos vert÷s pirkimus, kai tokiems 
pirkimams atlikti nesudaroma viešojo pirkimo komisija. 

5.2. Pirkimo iniciatorius – Mokyklos darbuotojas, kuris nurod÷ poreikį įsigyti reikalingas 
prekes, paslaugas arba darbus. 

5.3. Apklausa – pirkimo būdas, kai pirkimo organizatorius arba Viešojo pirkimo komisija raštu 
arba žodžiu kviečia tiek÷jus pateikti siūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią 
kainą pasiūliusio ar ekonomiškiausią pasiūlymą pateikusio tiek÷jo. 

5.4. Pasiūlymas – tiek÷jo Mokyklai žodžiu pateikta informacija ir/arba raštu pateikti 
dokumentai, kuriais siūloma tiekti prekes, paslaugas ar atlikti darbus, arba viešai (internete, 
reklamin÷je medžiagoje ir kt.) pateikiama informacija apie pirkimo objektą ir pardavimo sąlygas. 

5.5. Taisykl÷se vartojamos kitos pagrindin÷s sąvokos nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme. 
6. Mokykla turi skatinti tiek÷jų konkurenciją siekdama kuo naudingesnių tiek÷jų siūlymų. 
 

II. PIRKIMUS ATLIEKANTYS ASMENYS 
 

7. Pirkimą gali atlikti pirkimų organizatorius ar Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija). 
Pirkimų organizatorių skiria ir komisiją, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 16 straipsniu, 
sudaro Mokyklos vadovas. Į komisiją įtraukiamas ir pirkimo organizatorius. 

8. Pirkimų organizatorius pirkimą gali atlikti tik tuomet, kai numatomos sudaryti prekių ar 
paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vert÷ be PVM neviršija 10 tūkst. Lt arba darbų 
viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vert÷ be PVM neviršija 30 tūkst. Lt. 

9. Mažos vert÷s pirkimus vykdo Komisija, kai: 
9.1. prekių ar paslaugų pirkimo sutarties vert÷ 10 tūkst. Lt be PVM mokesčio ir daugiau, bet 

neviršija 100 tūkst. Lt (be PVM mokesčio); 
9.2. perkami darbai, kurių pirkimo-pardavimo sutarties vert÷ be PVM viršija 30 tūkst. Lt ir 

daugiau, bet ne daugiau kaip 500 tūkst. Lt (be PVM mokesčio). 
10. Pirkimų organizatorius ir/ar Komisijos nariai prieš prad÷dami pirkimus turi pasirašyti 

nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižad÷jimą. Min÷tus dokumentus, po pasirašymo, 
komisijos nariai perduoda komisijos pirmininkui. 
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11. Komisija dirba pagal Mokyklos vadovo patvirtintą Komisijos darbo reglamentą. Komisijai 

turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. Komisija 
sprendimus priima savarankiškai. Komisijos veiklai vadovauja pirmininkas. Komisijos sekretoriumi 
skiriamas vienas iš Komisijos narių. 

12. Mokykla turi teisę nutraukti pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima 
numatyti (perkamos paslaugos, prek÷s ar darbai tapo nereikalingi, n÷ra l÷šų už juos apmok÷ti ir 
pan.). Sprendimą d÷l pirkimo nutraukimo priima mokyklos direktorius. 

13. Už pirkimo dokumentus Mokykla iš tiek÷jų gali imti mokestį, kurį sudaro dokumentų 
parengimo ir pateikimo išlaidos (kopijavimo, pašto paslaugos ir pan.). 

  
III. REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ IR PARAIŠKŲ RENGIMUI 

 
14. Pirkimo dokumentuose nustatant pasiūlymų ir paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimus, 

turi būti nurodyta, kad: 
14.1. pasiūlymas ir paraiška turi būti pateikiami raštu ir pasirašyti tiek÷jo ar jo įgalioto asmens, o 

elektronin÷mis priemon÷mis teikiamas pasiūlymas ar paraiška – pateikti su saugiu elektroniniu 
parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo nustatytus reikalavimus; 

14.2. ne elektronin÷mis priemon÷mis teikiami pasiūlymai turi būti įd÷ti į voką, kuris 
užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, tiek÷jo pavadinimas ir adresas, nurodoma 
„neatpl÷šti iki ...“ (pasiūlymų pateikimo termino pabaigos); 

14.3. jeigu perkančioji organizacija numato pasiūlymus vertinti pagal ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų, vertinant ekspertinių vertinimų metodais, – tiek÷jai 
pasiūlymo kainą turi pateikti viename užklijuotame voke, o likusias pasiūlymo dalis (techninius 
pasiūlymo duomenis ir kitą informaciją bei dokumentus) – kitame užklijuotame voke. Šie abu vokai 
turi būti įd÷ti į bendrą voką, jis taip pat užklijuojamas, ant jo užrašomas pirkimo pavadinimas, 
tiek÷jo pavadinimas ir adresas, nurodoma „neatpl÷šti iki ...“ (pasiūlymų pateikimo termino 
pabaigos). Reikalavimas pasiūlymą pateikti dviejuose vokuose netaikomas pirkimą atliekant 
skelbiamų derybų būdu ar apklausos būdu, kai pirkimo metu gali būti deramasi d÷l pasiūlymo 
sąlygų; 

14.4. pirkimo dokumentuose gali būti nustatyta, kad pasiūlymo (atskirų pasiūlymo dalių) lapai 
turi būti sunumeruoti, susiūti siūlu, kuris neleistų nepažeidžiant susiuvimo į pasiūlymą įd÷ti naujus, 
išpl÷šti esančius lapus ar juos pakeisti. Tokiu atveju pasiūlymo paskutinio lapo antroje pus÷je siūlas 
užklijuojamas popieriaus lapeliu, ant kurio pasirašo tiek÷jas arba jo įgaliotas asmuo. Pasiūlymo 
paskutinio lapo pus÷je nurodomas pasirašančiojo asmens vardas, pavard÷ ir pareigos, pasiūlymo 
lapų skaičius. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantis dokumentas neįsiuvamas ir 
nenumeruojamas. 

15. Pirkimo dokumentuose nustatant pasiūlymų ir paraiškų rengimo ir pateikimo reikalavimus, 
gali būti nurodyta, kad tiek÷jas gali pateikti tik vieną pasiūlymą (po vieną pasiūlymą kiekvienai 
pirkimo daliai), išskyrus atvejus, kai pirkimo dokumentuose leidžiama pateikti alternatyvius 
pasiūlymus. Jeigu pirkimas suskirstytas į atskiras dalis, pagrįstais atvejais gali būti nurodyta, kad 
tiek÷jas gali teikti pasiūlymą tik vienai ar kelioms, ar visoms pirkimo dalims. 

 
IV. PIRKIMŲ PASKELBIMAS 

 
16. Mokykla  viešai skelbia apie kiekvieną mažos vert÷s pirkimą, išskyrus pirkimus, kai: 
16.1. numatomos sudaryti prekių ar paslaugų viešojo pirkimo sutarties vert÷ be PVM neviršija 

10 tūkst. Lt arba darbų viešojo pirkimo sutarties vert÷ be PVM neviršija 30 tūkst. Lt; 
16.2. būtina skubiai įsigyti prekių, paslaugų ar darbų; 
16.3. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkyb÷ms, d÷l kurių netikslinga paskelbti apie 

pirkimą, pavyzdžiui, paskelbimas apie pirkimą reikalautų neproporcingai didelių pirkimų 
organizatoriaus arba komisijos pastangų, laiko ir/ar l÷šų sąnaudų; 

16.4. perkama iš socialinių įmonių, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, 
atliekančių arešto, terminuoto laisv÷s at÷mimo ir laisv÷s at÷mimo iki gyvos galvos bausmes, 
įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, ir įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos 
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priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne mažiau kaip 50 procentų pacientų, 
perkamos jų pagamintos prek÷s, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai; 

16.5. d÷l techninių, meninių priežasčių ar d÷l objektyvių aplinkybių tik konkretus tiek÷jas gali 
patiekti reikalingas prekes, pateikti paslaugas ar atlikti darbus ir n÷ra jokios kitos alternatyvos; 

16.6. perkamos prek÷s ir paslaugos: 
16.6.1. kai perkančioji organizacija pagal ankstesnę pirkimo sutartį iš tam tikro tiek÷jo pirko 

prekių arba paslaugų ir nustat÷, kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su 
jau turimomis prek÷mis ir suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš 
esm÷s nesikeičia prekių ar paslaugų kainos ir kitos sąlygos, o alternatyvūs pirkimai d÷l techninio 
nesuderinamumo su ankstesniaisiais būtų nepriimtini, nes perkančiajai organizacijai įsigijus 
skirtingų techninių charakteristikų prekių ar paslaugų, ji negal÷tų naudotis anksčiau pirktomis 
prek÷mis ar paslaugomis ar patirtų didelių nuostolių; 

16.6.2. prek÷s ir paslaugos yra perkamos naudojant reprezentacin÷ms išlaidoms skirtas l÷šas. 
16.7. perkamos prek÷s, kai: 
16.7.1. ypač palankiomis sąlygomis perkama iš bankrutuojančių, likviduojamų, ar 

restruktūrizuojamų ūkio subjektų; 
16.7.2. prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai; 
16.7.3. prek÷s perkamos iš valstyb÷s rezervo. 
16.8. perkamos paslaugos, kai: 
16.8.1. perkamos perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymo paslaugos; 
16.8.2. perkamos licencijos naudotis duomenų (informacin÷mis) baz÷mis; 
16.9. perkamos paslaugos ir darbai, kai: 
16.9.1. d÷l aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaišk÷ja, kad reikia papildomų darbų 

arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti pirkimo 
sutarties vykdymo. Tokia pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiek÷ju, su kuriuo buvo 
sudaryta pradin÷ pirkimo sutartis, o jos ir visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina 
neturi viršyti 30 procentų pradin÷s pirkimo sutarties kainos; 

16.9.2. perkant iš esamo tiek÷jo naujas paslaugas ar darbus, tokius pat, kokie buvo pirkti pagal 
ankstesnę pirkimo sutartį, su sąlyga, kad ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta skelbiant apie 
pirkimą ir kurį skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, galimyb÷ pirkti 
papildomai buvo nurodyta pirkimo skelbime, o visi minimi pirkimai skirti tam pačiam projektui 
vykdyti. Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukm÷ negali būti ilgesn÷ kaip 3 
metai skaičiuojant nuo pradin÷s pirkimo sutarties sudarymo momento. 

16.10. kai perkama iš vieno tiek÷jo šių Taisyklių 30 punkte numatytais atvejais. 
 

V. PIRKIMŲ ATLIKIMAS 
 

17. Pirkimas atliekamas šiais etapais: 
17.1. pirkimų organizatorius išsiaiškina reikalingas pirkti prekes, paslaugas ar darbus, jų 

technines, eksploatacines ir kt. savybes bei užpildo  prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraišką ir 
derinai su mokyklos vadovu; 

17.2. pirkimų organizatorius parengia įsakymo projektą d÷l komisijos sudarymo, kai prekių, 
paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties vert÷ be PVM 10 tūkst. Lt ir daugiau, bet neviršija 
100 tūkst. Lt be PVM per einamuosius finansinius metus, ir darbų, kai viešojo pirkimo-pardavimo 
darbų sutarties vert÷ be PVM 30 tūkst. Lt ir daugiau, bet neviršija 500 tūkst. Lt be PVM per 
einamuosius finansinius metus; 

17.3. pirkimų organizatorius arba komisija atlieka tiek÷jų apklausą, kai pagal Viešųjų pirkimų 
įstatymą ir šiose Taisykl÷se nustatytas sąlygas apie pirkimą neprivaloma skelbti CVP IS, užpildo 
tiek÷jo(-ų) apklausos pažymą, kurią pateikia tvirtinti mokyklos vadovui. 

17.4. Perkamų darbų kodas ar paslaugų kategorija nurodoma pagal Viešųjų pirkimo įstatymo 1 
ir 2 pried÷lyje nurodytų darbų ir paslaugų pavadinimus, o prekių kodas nurodomas,  kodas 
nurodomas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną. 

17.5. pirkimų organizatorius arba komisija išrenka geriausią pasiūlymą pateikusį tiek÷ją, su 
kuriuo bus sudaroma sutartis(sutartys), ir parengia sutarties projektą; 
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17.6. mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo su geriausią pasiūlymą pateikusiu tiek÷ju sudaro 

sutartį; 
17.7. pirkimų organizatorius per 10 dienų po pirkimų mok÷jimų dokumentų originalus, tiek÷jo(-

ų) apklausos pažymą, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo paraišką, sutartį pateikia (Apskaitos 
skyriui), o visus kitus su pirkimu susijusius dokumentus.  

17.8. Esant reikalui, komisija ar pirkimų organizatorius gali kviesti ekspertus.  
 

VI. PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ POREIKIO IŠAIŠKINIMAS IR PIRKIMO 
OBJEKTO SAVYBIŲ NUSTATYMAS 

 
18. Pirkimų organizatorius prieš prad÷damas pirkimą turi išsiaiškinti, kokias prekes, paslaugas 

ar darbus reik÷s pirkti, taip pat reikalingus šių prekių, paslaugų ar darbų kiekius. 
19. Pirkimų organizatorius turi nustatyti perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes. 

Nustatydamas šias savybes pirkimų organizatorius remiasi darbuotojų pateiktais pasiūlymais, 
turimais techniniais aprašymais, savo patirtimi. Jeigu reikia, pirkimų organizatorius gali 
konsultuotis su atitinkamos srities specialistais. 

20. Jeigu pirkimą atlieka Komisija, pirkimų organizatorius perkamų prekių, paslaugų ar darbų 
savybes praneša komisijai. Pirkimo objekto savybes gali nustatyti ir pati komisija. 

21. Pirkimų organizatorius arba Komisija taip pat apibr÷žia ir svarbiausias sutarties sąlygas: 
prekių tiekimo, paslaugų ar darbų atlikimo terminas, atsiskaitymo ir apmok÷jimo laikotarpius, 
kokyb÷s ir specifikacijų kontrolę, netesybas ir pan. 

22. Tiek÷jams nurodant perkamų prekių, paslaugų ar darbų savybes tiek÷jai negali būti dirbtinai 
diskriminuojami bei turi būti užtikrinama jų konkukrencija (nurodant savybes neturi būti sudaroma 
situacija, kad tik konkretus tiek÷jas gal÷tų pateikti prekes, atlikti darbus ar suteikti paslaugas). 

23. Apibūdinant pirkimo objektą negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus 
procesas ar prek÷s ženklas, patentas, tipai, konkreti kilm÷ ar gamyba, d÷l kurių tam tikroms 
įmon÷ms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesn÷s sąlygos arba jie būtų atmesti. 
Toks nurodymas yra leistinas išimties tvarka, kai pirkimo objekto yra neįmanoma tiksliai ir 
suprantamai apibūdinti. Šiuo atveju nurodymas pateikiamas įrašant žodžius „arba lygiavertis“. 

24. Pirkimo objektas turi būti apibūdintas taip, kad jį glaustai ir aiškiai būtų galima nurodyti 
apklausiamiems tiek÷jams. Jeigu pirkimą atlieka Komisija, tai dokumentaciją pirkimų 
organizatorius perduoda jai. 

25. Jeigu pirkimo objektui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus turi būti parengta projektin÷ 
dokumentacija, šios dokumentacijos parengimą, tvirtinimą ir/ar suderinimą organizuoja pirkimų 
organizatorius arba mokyklos direktoriaus pavedimu – kitas darbuotojas.  
 

VII. PIRKIMO VERČIŲ DERINIMAS 
 

26. Pirkimų vertes, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsniu, apskaičiuoja mokyklos 
vadovo įsakymu paskirtas asmuo (toliau tekste – pirkimų verčių apskaitą vedantis asmuo). Šis 
asmuo pirkimų vertes apskaičiuoja remdamasis sudarytų sutarčių faktin÷mis ir numatomų sudaryti 
sutarčių planuojamomis vert÷mis. 

27. Pirkimų organizatorius prieš prad÷damas pirkimą, numatomą pirkimo sutarties vertę privalo 
suderinti su mokyklos vyr. buhalteriu.  

 
VIII. TIEKöJŲ APKLAUSA 

 
28. Siekiant nustatyti tiek÷ją, su kuriuo bus sudaroma pirkimo sutartis, apklausiami nemažiau 

kaip trys potencialūs tiek÷jai arba vienas tiek÷jas, šių Taisyklių 30 punkte numatytais atvejais. 
29. Mažiau tiek÷jų, nei nurodyta 29 punkte, gali būti apklausiama šiais atvejais: 
29.1. pirkimų organizatorius arba Komisija sužino, kad yra mažiau tiek÷jų, kurie gali pateikti 

reikalingas prekes, atlikti paslaugas ar darbus; 
29.2. didesnio tiek÷jų skaičiaus apklausa reikalautų neproporcingai didelių pirkimų 

organizatoriaus arba komisijos pastangų, laiko ir/ar l÷šų sąnaudų; 
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29.3. esant kitoms objektyviai pateisinamoms aplinkyb÷ms, d÷l kurių neįmanoma apklausti 

daugiau tiek÷jų. Šios aplinkyb÷s negali priklausyti nuo mokyklos  delsimo arba neveiklumo. 
30. Vienas tiek÷jas, tiesiogiai kreipiantis į jį pateikti siūlymą ar sudaryti sutartį, gali būti 

apklausiamas šiais atvejais: 
30.1. yra tik konkretus tiek÷jas, kuris gali patiekti reikalingas prekes, suteikti paslaugas ar atlikti 

darbus ir n÷ra jokios kitos priimtinos alternatyvos (pvz., perkamos meninio, mokslinio pobūdžio 
paslaugos, vadov÷liai ir pan.); 

30.2. pirkimą būtina atlikti labai greitai (pvz., ne ilgiau nei per parą); 
30.3. mokykla pagal ankstesnę sutartį iš kurio nors tiek÷jo pirko prekių arba paslaugų ir nustat÷, 

kad iš jo tikslinga pirkti papildomai, techniniu požiūriu derinant su jau turimomis prek÷mis ir 
suteiktomis paslaugomis, ir jeigu ankstesnieji pirkimai buvo efektyvūs, iš esm÷s nekeičiant prekių 
ar paslaugų kainos ir kitų sąlygų. Tokių papildomų pirkimų vert÷ negali viršyti 30 procentų 
pradin÷s sutarties vert÷s; 

30.4. kreipimasis su prašymu pateikti pasiūlymą į daugiau nei vieną tiek÷ją reikalautų pernelyg 
daug žmogiškųjų ar finansinių išteklių, tai yra, kai konkretaus pirkinio vert÷ yra sąlyginai maža ir 
daugiau nei vieno tiek÷jo apklausos metu atliktini veiksmai būtų neproporcingi konkretaus pirkimo 
aplinkyb÷ms; 

30.5. yra perkamos mokyklos darbuotojų mokymo ir kvalifikacijos k÷limo paslaugos, teisin÷s-
konsultacin÷s paslaugos, prenumeruojami laikraščiai ir žurnalai ir/ar kita periodin÷ literatūra, 
perkamos sausumos, vandens ar oro transporto paslaugos, knygos, vadov÷liai ir kita mokomoji 
literatūra, perkamos g÷l÷s, svečių maitinimo paslaugos ar perkamos kitos prek÷s ir/ar paslaugos iš 
reprezentacijai skirtų l÷šų, taip pat perkant įvairaus pobūdžio prekes ar paslaugas, kai su tiek÷ju 
(tiek÷jais) sudaromos autorin÷s sutartys, kai perkamos meno kolektyvų koncertin÷s programos, 
kompiuterinių programų priežiūros paslaugos (ar licencijos naudotis kompiuterin÷mis 
programomis), organizuojama mokinių pažintin÷ ir profesin÷ informavimo veikla, kompiuterin÷s 
technikos tobulinimo paslaugos, pašto paslaugos; 

30.6. esant kitoms, objektyviai pateisinamoms aplinkyb÷ms, d÷l kurių neįmanoma apklausti 
daugiau nei vieną tiek÷ją. Šios aplinkyb÷s privalo būti nurodytos tiek÷jų apklausos pažymoje. 

31. Pirkimo organizatorius ar Komisija, atlikdama pirkimą, vadovaujantis 30 punktu, privalo 
įsitikinti, kad atliekant pirkimus būtų nepažeidžiamos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos d÷l 
pirkimo vert÷s skaičiavimo. 

32. Tiek÷jus apklausia pirkimų organizatorius arba komisija. 
33. Pasirenkant tiek÷jus apklausai, pirkimo organizatorius arba komisija privalo įgyvendinti 

Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus. Perkant iš socialinių įmonių, įmonių, kuriose 
dirba daugiau kaip 50 procentų nuteistųjų, atliekančių arešto, terminuoto laisv÷s at÷mimo ir laisv÷s 
at÷mimo iki gyvos galvos bausmes, įmonių, kuriose dirba daugiau kaip 50 procentų neįgaliųjų, ir 
įmonių, kurių dalyviai yra sveikatos priežiūros įstaigos ir kuriose darbo terapijos pagrindais dirba ne 
mažiau kaip 50 procentų pacientų, turi būti siekiama apklausti visas įmones, kurios siūlo perkamas 
prekes, paslaugas ar darbus ir yra paskelbusios prekių, paslaugų ar darbų sąrašus „Informaciniuose 
pranešimuose“. 

34. Tiek÷jai apklausiami žodžiu arba raštu. Taip pat galima pasinaudoti viešai tiek÷jų pateikta 
informacija (pvz., reklama internete ir pan.) apie siūlomas prekes, teikiamas paslaugas ar atliekamus 
darbus. Toks informacijos gavimas prilyginamas žodinei tiek÷jų apklausai. Sprendimą d÷l 
apklausos formos priima pirkimų organizatorius arba komisija. 

35. Apklausa žodžiu gali būti atliekama, jei: 
35.1. sutarties vert÷ ne didesn÷ kaip 10 tūkst. Lt; 
35.2. perkama esant ypatingoms aplinkyb÷ms: avarijai, stichinei nelaimei, epidemijai ir 

kitokiam nenugalimos j÷gos poveikiui, kai d÷l skubos neįmanoma gauti siūlymų raštu; 
36. Apklausiant žodžiu su tiek÷jais bendraujama asmeniškai arba telefonu. 
37. Apklausa raštu atliekama, kai sutarties vert÷ yra 10 tūkst. Lt ir daugiau. Apklausiant raštu 

paklausimai tiek÷jams pateikiami paštu, faksu, elektroniniu paštu arba asmeniškai. Tame pačiame 
pirkime dalyvaujantis tiek÷jai turi būti apklausiami ta pačia forma. 

38. Apklausos metu (išskyrus, kai apklausa atliekama analizuojant viešai paskelbtą informaciją) 
tiek÷jams privalo būti pateikta tokia informacija: 

38.1. pageidaujamos pirkimo objekto savyb÷s ir svarbiausios pirkimo sutarties sąlygos; 
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38.2. kokiais kriterijais vadovaujantis bus pasirenkamas tiek÷jas, su kuriuo sudaroma sutartis; 
38.3. ką turi nurodyti siūlantis savo prekes, paslaugas ar darbus tiek÷jas, kokia forma (rašytine 

ar žodžiu) ir iki kada jis tai turi padaryti; 
38.4. kaip mokykla informuos apklausiamą tiek÷ją apie sprendimą su juo sudaryti pirkimo 

sutartį (jeigu apklausa atliekama raštu, tiek÷jai apie pirkimo procedūros rezultatus informuojami 
raštu). 

39. Jeigu apklausiamas tik vienas tiek÷jas, jam gali būti teikiama ne visa Taisyklių 39 punkte 
nustatyta informacija, jeigu manoma, kad kita informacija yra nereikalinga. 

40. Mokykla turi įsitikinti, kad siūlymą pateikęs tiek÷jas yra paj÷gus įvykdyti pirkimo sutartį. 
Tam Pirkimų organizatorius arba komisija gali kelti reikalavimus tiek÷jų kvalifikacijai ir prašyti 
informacijos apie kvalifikaciją. Visiems tiek÷jams turi būti keliami vienodi reikalavimai ir prašoma 
pateikti to paties pobūdžio informacija. Keliamais reikalavimais negalima dirbtinai diskriminuoti 
tiek÷jų. 

41. Apklausiant tiek÷ją ar tiek÷jui atskirai kreipiantis, Pirkimų organizatorius arba Komisija turi 
atsakyti į visus tiek÷jo klausimus, kurie liečia pirkimą ir tiek÷jui reikalingi tam, kad geriau suprasti 
mokyklos poreikius ir galimybes, tačiau tiek÷jui negali būti pateikta informacija, kuri pažeistų 
mokyklos įsipareigojimus neatskleisti komercin÷s, tarnybos ar valstyb÷s paslaptimi laikomos 
informacijos arba informacijos, kurios atskleidimas pakenktų viešiesiems interesantams ar trukdytų 
sąžiningai konkurencijai. 

42. Tame pačiame pirkime apklaustiems tiek÷jams turi būti pateikta tokia pati informacija. 
43. Apklausiant tiek÷jus, jei tai nesukelia pernelyg didelių organizacinių sunkumų, galima 

der÷tis d÷l palankesnių tiek÷jo siūlomų sąlygų. Derybų metu tiek÷jai neturi būti diskriminuojami 
jiems pateikiant skirtingą informaciją ar kaip nors kitaip ribojant atskirų tiek÷jų galimybes pagerinti 
savo siūlymus. Jei pirkimą atlieka Komisija ir yra deramasi, rašomas derybų protokolas, kurį 
pasirašo komisijos pirmininkas ir tiek÷jo atstovas. 

44. Jeigu apklausiant tiek÷jus paaišk÷ja, kad reikia pakeisti mokyklos pageidaujamas pirkimo 
objekto savybes arba kitas pirkimo sąlygas, Pirkimų organizatorius arba Komisija turi tai padaryti, 
esant reikalui derindami su mokyklos vadovu ir iš naujo apklausti jau anksčiau apklaustus tiek÷jus. 

45. Žodžiu ir raštu pateikti tiek÷jų ar tiek÷jo atsakymai ir/ar informacija, gauta iš viešų šaltinių, 
fiksuojami apklausos pažymoje. 
 

IX. PASIŪLYMŲ NAGRINöJIMAS IR VERTINIMAS 
 
46. Pasiūlymai turi būti priimami laikantis pirkimo dokumentuose nurodytos tvarkos. Pav÷luotai 

gauti vokai su pasiūlymais neatpl÷šiami ir grąžinami juos pateikusiems tiek÷jams. Neužklijuotuose, 
turinčiuose mechaninių ar kitokių pažeidimų, galinčių kelti abejonių d÷l pasiūlymų slaptumo 
vokuose pateikti pasiūlymai nepriimami ir grąžinami juos pateikusiems tiek÷jams. 

47. Vokus su pasiūlymais atpl÷šia, pasiūlymus nagrin÷ja ir vertina supaprastintą pirkimą 
atliekanti Komisija. 

48. Vokai su pasiūlymais atpl÷šiami Komisijos pos÷dyje. Pos÷dis vyksta pirkimo dokumentuose 
nurodytoje vietoje, prasideda nurodytą dieną, valandą ir minutę. Pos÷džio diena ir valanda turi 
sutapti su pasiūlymų pateikimo termino pabaiga. Nustatytu laiku turi būti atpl÷šti visi vokai su 
pasiūlymais, gauti nepasibaigus jų pateikimo terminui. Vokų atpl÷šimo procedūroje, išskyrus 
atvejus, kai supaprastinto pirkimo metu gali būti deramasi d÷l pasiūlymo sąlygų ir tokiame pirkime 
dalyvauti kviečiami keli tiek÷jai, turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę tiek÷jai arba jų 
atstovai. Kai supaprastintam pirkimui pasiūlymus leidžiama pateikti vien tik CVP IS priemon÷mis, 
tiek÷jų atstovai į vokų atpl÷šimo pos÷dį nekviečiami, o su vokų atpl÷šimo metu skelbtina 
informacija supažindinami CVP IS priemon÷mis. 

49. Jeigu pasiūlymus buvo prašoma pateikti dviejuose vokuose, vokai su pasiūlymais turi būti 
atpl÷šiami dviejuose Komisijos pos÷džiuose. Pirmame pos÷dyje atpl÷šiami tik tie vokai, kuriuose 
yra pateikti techniniai pasiūlymo duomenys ir kita informacija bei dokumentai, antrame pos÷dyje – 
vokai, kuriuose nurodytos kainos. Antras pos÷dis gali įvykti tik tada, kai perkančioji organizacija 
patikrina, ar tiek÷jų kvalifikacija ir pateiktų pasiūlymų techniniai duomenys atitinka pirkimo 
dokumentuose keliamus reikalavimus, ir pagal pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus 
įvertina pasiūlymų techninius duomenis. Apie šio patikrinimo ir įvertinimo rezultatus perkančioji 
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organizacija privalo raštu pranešti visiems tiek÷jams, kartu nurodyti antro vokų su pasiūlymais 
atpl÷šimo pos÷džio laiką ir vietą. Jeigu perkančioji organizacija, patikrinusi ir įvertinusi pirmame 
voke tiek÷jo pateiktus duomenis, atmeta jo pasiūlymą, neatpl÷štas vokas su pasiūlyta kaina 
saugomas kartu su kitais tiek÷jo pateiktais dokumentais Viešųjų pirkimų įstatymo 21 straipsnyje 
nustatyta tvarka. 

50. Atpl÷šus voką, pasiūlymo paskutinio lapo antrojoje pus÷je pasirašo pos÷dyje dalyvaujantys 
Komisijos nariai. Ši nuostata netaikoma, kai pasiūlymas perduodamas elektronin÷mis priemon÷mis. 

51. Komisija vokų atpl÷šimo procedūros rezultatus įformina protokolu. 
52. Vokų su pasiūlymais atpl÷šimo procedūroje dalyvaujantiems tiek÷jams ar jų atstovams 

pranešama ši informacija: 
52.1. pasiūlymą pateikusio tiek÷jo pavadinimas; 
52.2. kai pasiūlymai vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų – pasiūlyme nurodyta kaina; 
52.3. kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų – 

pasiūlyme nurodyta kaina ir pagrindin÷s technin÷s pasiūlymo charakteristikos. Jeigu pageidauja 
nors vienas vokų su pasiūlymais atpl÷šimo procedūroje dalyvaujantis tiek÷jas ar jo atstovas, turi 
būti paskelbtos visos pasiūlymų charakteristikos, į kurias bus atsižvelgta vertinant pasiūlymus; 

52.4. kai pasiūlymai vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų ir 
prašoma pateikti pasiūlymus dviejuose vokuose (vertinant ekspertinių vertinimų metodais), vokų su 
pasiūlymais, kuriuose yra techniniai pasiūlymo duomenys, atpl÷šimo procedūroje skelbiamos 
pagrindin÷s technin÷s pasiūlymo charakteristikos, o vokų su pasiūlymais, kuriuose nurodytos 
kainos, atpl÷šimo procedūroje – pasiūlyme nurodyta kaina; 

52.5. ar pasiūlymas pasirašytas tiek÷jo ar jo įgalioto asmens, o elektronin÷mis priemon÷mis 
teikiamas pasiūlymas – pateiktas su saugiu elektroniniu parašu; 

52.6. kai reikalaujama: 
52.6.1. ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas; 
52.6.2. ar pateiktas pasiūlymas yra susiūtas, sunumeruotas; 
52.6.3. ar pasiūlymas paskutinio lapo antroje pus÷je patvirtintas tiek÷jo ar jo įgalioto asmens 

parašu, ar nurodytas pasirašančio asmens vardas, pavard÷, pareigos bei pasiūlymą sudarančių lapų 
skaičius; 

52.7. kai pasiūlymai pateikiami elektronin÷mis priemon÷mis – ar pasiūlymas pateiktas 
perkančiosios organizacijos nurodytomis elektronin÷mis priemon÷mis, ar iki pasiūlymų pateikimo 
termino pabaigos niekas negal÷jo peržiūr÷ti pasiūlyme pateiktos informacijos.  

53. Vokų su pasiūlymais atpl÷šimo metu Komisija turi leisti pos÷dyje dalyvaujantiems 
suinteresuotiems tiek÷jams ar jų įgaliotiems atstovams viešai ištaisyti pasteb÷tus jų pasiūlymo 
susiuvimo ar įforminimo trūkumus, kuriuos įmanoma ištaisyti pos÷džio metu. 

54. Apie vokų su pasiūlymais atpl÷šimo procedūrų metu paskelbtą informaciją raštu pranešama 
ir vokų atpl÷šimo procedūroje nedalyvaujantiems pasiūlymus pateikusiems tiek÷jams, jeigu jie to 
pageidauja. Kiekvienas vokų atpl÷šimo procedūroje dalyvaujantis tiek÷jas ar jo atstovas turi teisę 
asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija 
perkančioji organizacija negali atskleisti tiek÷jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos. 

55. Pasiūlymai nagrin÷jami ir vertinami konfidencialiai, nedalyvaujant pasiūlymus pateikusiems 
tiek÷jams ar jų atstovams. 

56. Perkančioji organizacija, nagrin÷dama pasiūlymus: 
56.1. tikrina tiek÷jų pasiūlymuose pateiktų kvalifikacinių duomenų atitikimą pirkimo 

dokumentuose nustatytiems minimaliems kvalifikacijos reikalavimams. Jeigu nustatoma, kad 
tiek÷jo pateikti kvalifikaciniai duomenys yra neišsamūs arba netikslūs, privaloma prašyti tiek÷jo 
juos patikslinti; 

56.2. tikrina, ar pasiūlymas atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus; 
56.3. radusi pasiūlyme nurodytos kainos apskaičiavimo klaidų, privalo paprašyti dalyvių per jos 

nurodytą terminą ištaisyti pasiūlyme pasteb÷tas aritmetines klaidas, nekeičiant vokų su pasiūlymais 
atpl÷šimo pos÷džio metu paskelbtos kainos. Taisydamas pasiūlyme nurodytas aritmetines klaidas, 
dalyvis neturi teis÷s atsisakyti kainos sud÷tinių dalių arba papildyti kainą naujomis dalimis. Jei 
dalyvis per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą neištaiso aritmetinių klaidų ir (ar) 
nepaaiškina pasiūlymo, jo pasiūlymas laikomas neatitinkančiu pirkimo dokumentuose nustatytų 
reikalavimų; 
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56.4. jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, 

teisinga laiko kainą, nurodytą žodžiais; 
56.5. kai pateiktame pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina, turi teisę, o ketindama atmesti 

pasiūlymą – privalo, pareikalauti iš tiek÷jo raštiško kainos sud÷tinių dalių pagrindimo; 
56.6. tikrina, ar pasiūlytos ne per didel÷s kainos. 
57. Iškilus klausimų d÷l pasiūlymų turinio perkančioji organizacija gali prašyti, kad dalyviai 

pateiktų paaiškinimus nekeisdami pasiūlymo. Esant reikalui, tiek÷jai ar jų atstovai gali būti 
kviečiami į Komisijos pos÷dį, pranešant, į kokius klausimus jie tur÷s atsakyti. 

58. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu: 
58.1. tiek÷jas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų; 
58.2. tiek÷jas savo pasiūlyme pateik÷ netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją 

ir, perkančiajai organizacijai prašant, nepatikslino jų; 
58.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų; 
58.4. buvo pasiūlyta neįprastai maža kaina ir tiek÷jas perkančiosios organizacijos prašymu 

nepateik÷ raštiško kainos sud÷tinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrind÷ neįprastai mažos 
kainos; 

58.5. visų tiek÷jų, kurių pasiūlymai neatmesti d÷l kitų priežasčių, buvo pasiūlytos per didel÷s, 
perkančiajai organizacijai nepriimtinos kainos. 

59. Perkančioji organizacija, pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir 
tvarką įvertinusi pateiktus dalyvių pasiūlymus, nustato pasiūlymų eilę ekonominio naudingumo 
maž÷jimo arba kainų did÷jimo tvarka (išskyrus atvejus, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas 
tiek÷jas arba pasiūlymą pateikia tik vienas tiek÷jas). Tais atvejais, kai vertinant ekonomiškai 
naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, kelių tiek÷jų pasiūlymų ekonominis naudingumas 
yra vienodas, vertinant mažiausios kainos kriterijumi – kelių tiek÷jų kaina yra vienoda, sudarant 
pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiek÷jas, kurio vokas su pasiūlymais įregistruotas 
anksčiausiai. Laim÷jusiu pasiūlymu pripažįstamas pirmuoju pasiūlymų eil÷je esantis pasiūlymas. 

60. Perkančioji organizacija apie pasiūlymų eilę per tris dienas turi pranešti kiekvienam 
pasiūlymą pateikusiam dalyviui faksu arba elektroniniu paštu, kitomis elektronin÷mis priemon÷mis. 
Šis reikalavimas netaikomas, kai apklausa vykdoma žodžiu. 

61. Tais atvejais, kai pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiek÷jas arba pasiūlymą pateikia 
tik vienas tiek÷jas, jo pasiūlymas laikomas laim÷jusiu, jeigu jis neatmestas pagal šias taisykles. 
 

X. PIRKIMO SUTARTIS 
 

62. Pirkimo sutartis sudaroma su geriausią siūlymą pateikusiu tiek÷ju arba, kai kreipiamasi į 
vieną tiek÷ją, su tiek÷ju, kurio siūlymas atitinka mokyklos  poreikius. 

63. Pirkimo sutartis negali būti sudaryta, kol nesibaig÷ Viešųjų pirkimų įstatyme nustatyti 
tiek÷jų pretenzijų pateikimo ir ieškinio pateikimo terminai, išskyrus šiuos atvejus: 

63.1. kai pagrindin÷ pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu; 
63.2. kai pasiūlymą pateikia tik vienas tiek÷jas; 
63.3. kai pasiūlymas buvo pateiktas žodžiu. 
64. Jei Pirkimą atlieka Komisija sutartis turi būti sudaroma raštu.  
65. Jei pirkimą atlieka pirkimų organizatorius, pirkimo sutartis gali būti sudaroma raštu arba 

žodžiu. Sprendimą d÷l sutarties formos priima pirkimų organizatorius, atsižvelgdamas į sandorio 
vertę, panašių sandorių praktiką ir kitas aplinkybes. Preliminarioji sutartis sudaroma raštu. 

66. Preliminariąja sutartimi šalys susitaria nustatyti sąlygas, taikomas preliminariosios sutarties 
pagrindu sudaromai pagrindinei pirkimo sutarčiai. Preliminariojoje sutartyje turi būti nustatytos 
esmin÷s pagrindin÷s pirkimo sutarties sąlygos: pirkimo sutarties objektas, kaina, jeigu reikalinga, 
preliminarus perkamų prekių kiekis, paslaugų ar darbų apimtys ir kitos mokyklos  nurodytos 
pagrindin÷s pirkimo sutarties sąlygos, kurias ji laiko esmin÷mis. Sudarant pagrindinę pirkimo 
sutartį šalys negali keisti esminių preliminariosios sutarties sąlygų. Mokykla gali priimti sprendimą 
preliminariojoje sutartyje nustatyti ne tik esmines, bet ir visas jos pagrindu sudaromos pagrindin÷s 
pirkimo sutarties sąlygas. 

67. Jei pirkimo sutarties vert÷ 10 tūkst. Lt (be PVM mokesčio) ir daugiau, tai sudaroma 
rašytin÷s formos pirkimo sutartis. 
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68. Pirkimus atliekantys asmenys turi stengtis sudaryti ilgalaikes, bet ne ilgesnes nei 3 metai, 

sutartis su tiek÷jais. Sutarties terminas ir vert÷ turi skatinti tiek÷jus siūlyti kuo geresnes sąlygas, 
tačiau tuo pačiu neturi būti mokyklai nepriimtinos rizikos šaltiniu. 

69. Sutartis su tiek÷ju neturi būti sudaroma tol, kol n÷ra užtikrintas mokyklos įsipareigojimų 
pagal sutartį finansavimas. Jei finansavimas neužtikrinamas, gali būti sudaroma preliminarioji 
sutartis. 

70. Pirkimo sutartis negali būti sudaroma anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo apie 
pirkimo rezultatus išsiuntimo dalyviams dienos, išskyrus tuos atvejus, kai: 

70.1. pagrindin÷ pirkimo sutartis sudaroma preliminariosios sutarties pagrindu; 
70.2. pasiūlymą pateikia tik vienas dalyvis; 
70.3. pagal šias taisykles pasiūlymas gali būti pateikiamas žodžiu; 
70.4. pirkimo sutarties vert÷ mažesn÷ kaip 10 tūkst. Lt (be PVM mokesčio).  

      71. Gavus tiek÷jo pretenziją, pirkimo sutartis negali būti sudaryta anksčiau kaip po 10 dienų nuo 
tos dienos, kai tiek÷jui buvo pranešta apie pretenzijos išnagrin÷jimą mokykloje. 
      72. Pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami mažos vert÷s pirkimai (prekių ar 
paslaugų), kurių vert÷ yra mažesn÷ nei 10 tūkst. Lt (be PVM mokesčio).  
      73. Pirkimo sutarties sudarymo ir jos turinio reikalavimus nustato Viešųjų pirkimų įstatymo 17 
straipsnis.  
      74. Pirkimo sutartis vykdoma ir nutraukiama vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu.  
      75. Mokykla pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laim÷jusiu. 
Tiek÷jas sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu, nurodant laiką, iki kada reikia atvykti sudaryti 
pirkimo sutarties.   
      76. Tais atvejais, kai pirkimo sutartis sudaroma raštu, o tiek÷jas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti 
pirkimo sutartį, atsisako ją sudaryti, tai Mokykla siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiek÷jui, kurio 
pasiūlymas yra pirmas po tiek÷jo, kuris atsisak÷ sudaryti pirkimo sutartį. Atsisakymas sudaryti 
pirkimo sutartį taip pat laikomas bet kuris iš šių atvejų: 
      76.1. neatvykimas sudaryti pirkimo sutarties iki Mokyklos nurodyto laiko; 
      76.2. atsisakymas sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.     
  
 
XI. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAVIMAS IR ATASKAITŲ PATEIKIMAS 

 
77. Kai Pirkimą vykdo Komisija, kiekvienas jos sprendimas protokoluojamas. Kai pirkimą 

vykdo Pirkimo organizatorius, pildoma supaprastinto pirkimo pažyma, išskyrus atvejus, kai šių 
Taisyklių nustatyta tvarka pasiūlymą pateikti kreipiamasi į vieną tiek÷ją. 

78. Įvykdžius Pirkimą, Komisija arba Pirkimo organizatorius perduoda visus su pirkimu 
susijusius dokumentus į įstaigos archyvą, mok÷jimo dokumentų originalus,  darbų pri÷mimo aktų 
originalus – mokyklos buhalteriui. 

79. Pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų 
nagrin÷jimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo 
būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta 
tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. 

80. Mokykla už kiekvieną supaprastintą pirkimą, privalo raštu pateikti pirkimo procedūrų 
ataskaitą Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus. Ši ataskaita 
neteikiama, kai: atliekamas mažos vert÷s pirkimas. 

81. Mokykla privalo Viešųjų pirkimų tarnybai pagal jos nustatytas formas ir reikalavimus 
pateikti visų per finansinius metus atliktų pirkimų ataskaitą: 

81.1. supaprastintų pirkimų, atliktų pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 91 straipsnio reikalavimus; 
81.2. mažos vert÷s pirkimų. 
 

XII. INFORMACIJOS APIE SUPAPRASTINTUS PIRKIMUS TEIKIMAS 
 
82. Komisija ar Pirkimo organizatorius tiek÷jus nedelsiant, ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas nuo 

sprendimo pri÷mimo, raštu informuoja apie: 
82.1. tiek÷jo pasiūlymo atmetimą; 
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82.2. pasiūlymų eilę; 
82.3. supaprastinto pirkimo nutraukimą. 
Šis punktas netaikomas, kai supaprastintas pirkimas atliekamas apklausos būdu žodžiu. 
83. Susipažinti su informacija, susijusia su pasiūlymų nagrin÷jimu, aiškinimu, vertinimu ir 

palyginimu, gali tiktai Komisijos nariai ir perkančiosios organizacijos pakviesti ekspertai, 
perkančiosios organizacijos vadovas, jo įgalioti asmenys. Ši informacija teikiama Viešųjų pirkimų 
tarnybai, kitiems asmenims ir institucijoms, turinčioms tokią teisę pagal Lietuvos Respublikos 
įstatymus, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu įgaliotiems Europos Sąjungos 
finansinę paramą administruojantiems viešiesiems juridiniams asmenims. 

84. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami 
įstatymų reikalavimų, ypač d÷l sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu 
kandidatams ir dalyviams, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai 
pateiktos tiek÷jo informacijos, kurios konfidencialumą nurod÷ tiek÷jas. Tokią informaciją sudaro, 
visų pirma, komercin÷ (gamybin÷) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. 

 
XIII. GINČŲ NAGRINöJIMAS 

 
85. Visi tiek÷jai turi teisę pateikti perkančiajai organizacijai pretenziją d÷l pirkimo dokumentų, 

supaprastinto pirkimo procedūrų, su supaprastintu pirkimu susijusių perkančiosios organizacijos 
veiksmų ar neveikimo, jeigu mano, kad tai pažeidžia jų teises ar teis÷tus interesus. Esant tiek÷jo 
pageidavimui, jis turi būti žodžiu ar raštu supažindintas su pretenzijos pateikimo ir nagrin÷jimo 
tvarka. Pretenzijos pateikiamos raštu per 5 kalendorines dienas nuo dienos, kurią tiek÷jas sužinojo 
arba tur÷jo sužinoti apie tariamą savo teisių ar teis÷tų interesų pažeidimą. 

86. Nagrin÷jamos visos tiek÷jų pretenzijos gautos iki pirkimo sutarties sudarymo. 
87. Gavus tiek÷jo rašytinę pretenziją, pretenzijos nagrin÷jimo laikotarpiu pirkimo procedūros yra 

sustabdomos, o atskirų procedūrų vykdymo terminai atidedami, kol šios pretenzijos bus 
išnagrin÷tos ir priimtas sprendimas. Pirkimo procedūros nestabdomos, jeigu jas sustabdžius 
perkančioji organizacija ar tiek÷jas patirtų daug didesnių nuostolių už tuos, kuriuos gal÷tų patirti 
pretenziją pateikęs tiek÷jas, ir tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. 

88. Pirkimo procedūrų terminai privalo būti pratęsti pirkimo procedūrų sustabdymo laikui. 
89. Pri÷mus sprendimą d÷l pretenzijos, pirkimo procedūros tęsiamos. Jei d÷l pretenzijų 

nagrin÷jimo pratęsiami anksčiau tiek÷jams pranešti pirkimo procedūrų terminai, apie tai tiek÷jams 
turi būti išsiųsti pranešimai, nurodant terminų pratęsimo priežastis. 

90. Pretenzija turi būti išnagrin÷ta ir motyvuotas sprendimas priimtas ne v÷liau kaip per 5 dienas 
nuo pretenzijos gavimo dienos. 

91. Apie priimtą sprendimą ne v÷liau kaip kitą darbo dieną turi būti išsiųstas pranešimas 
pretenziją pateikusiam tiek÷jui. 

92. Jeigu nagrin÷jama pretenzija d÷l pirkimo dokumentų reikalavimų iki vokų atpl÷šimo, 
pripažinus pretenziją pagrįsta ir ją patenkinus (ištaisius pirkimo dokumentų reikalavimų 
prieštaravimus, neatitikimus įstatymui, (pakeitus (patikslinus) kvalifikacijos, techninius 
reikalavimus ir kt.) perkančioji organizacija privalo visą viešai skelbiamą informaciją paskelbti, 
atitinkamai nukeliant vokų atpl÷šimo terminus, apie tai informuojant visus pareiškusius norą 
dalyvauti pirkime dalyvius. 

93. Tiek÷jų pretenzijas nagrin÷ja mokyklos vadovo paskirtas perkančiosios organizacijos 
darbuotojas ir Pirkimo organizatorius ar Komisija. Sprendimą d÷l pretenzijos, remdamasis paskirto 
mokyklos darbuotojo išvadomis ir Pirkimo organizatoriaus ar Komisijos pirmininko paaiškinimais, 
priima Perkančiosios mokyklos vadovas. 

 
 
                                                     ____________________ 


